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HOTĂRÂREA nr. 17 
din 19 septembrie 2016 

 
 

              Privind apartenenţa la domeniul public al Comunei Nădrag şi alocarea unui număr 
cadastral nou imobilului teren extravilan, având categoria de folosinţă pădure comunală, cu 
suprafaţa de 52.400 mp. situat în zona „Negri” din localitatea Nădrag, Comuna Nădrag, jud. 
Timiş, imobil neînscris în cartea funciară.                                                                                      
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
              Având în vedere că, în urma verificărilor inventarului terenurilor din patrimoniul 
comunei Nădrag a fost identificat terenul extravilan, având categoria de folosinţă pădure 
comunală, cu suprafaţa de 52.400 mp. situat în zona „Negri” din localitatea Nădrag, Comuna 
Nădrag, jud. Timiş, ca nefiind înscris în cartea funciară. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              Având în vedere documentaţia de întabulare întocmită Cacoveanu Adrian persoană 
autorizată în  Cadastru, Geodezie şi Cartografie. 
              Ţinând cont că prezenta Hotărâre a Consiliului Local al comunei Nădrag este act 
autentic unilateral, conform art. 269 alin.(1) şi (2) Cod procedură civilă şi ea a fost emisă în 
vederea operării înscrierii terenului în cartea funciară;   
              Având în vedere prevederile art. 3 alin.(4) şi art.8 alin (1) ale Legii nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  
              În conformitate cu prevederile art. 34 şi art.41 alin. (5) şi alin. (7) din Legea nr. 7/1996 
republicată a Cadastrului şi publicităţii imobiliare. 
              În temeiul prevederilor art. 36 al.(2) lit. c) şi al. (5) lit. c)  din  Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală; 
              În temeiul art. 45 al. (1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
              Art. 1   Se însuşeşte apartenenţa la domeniul public al Comunei Nădrag a imobilului 
teren extravilan, având categoria de folosinţă pădure comunală, cu suprafaţa de 52.400 mp. 
situat în zona „Negri” din localitatea Nădrag, Comuna Nădrag, jud. Timiş 
             Art.2    Se aproba alocarea unui număr cadastral nou şi deschiderea unei cărţi funciare 
noi pentru parcela de teren extravilan, având categoria de folosinţă pădure comunală, cu 
suprafaţa de 52.400 mp. situat în zona „Negri” din localitatea Nădrag, Comuna Nădrag, jud. 
Timiş, neînscris în cartea funciara, aflat în circuitul civil, care nu face obiectul niciunui litigiu 
şi nu a fost revendicat în condiţii legale. 
              Art. 3 Se aprobă înscrierea provizorie în cartea funciară a apartenenţei la domeniul 
public al Comunei Nădrag, în administrarea Consiliului Local Nădrag a imobilului teren 
extravilan, având categoria de folosinţă pădure comunală, cu suprafaţa de 52.400 mp. situat în 
zona „Negri” din localitatea Nădrag, Comuna Nădrag, jud. Timiş. 
              Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
              Art. 5   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 



- Primarului comunei Nădrag 
- Inspector urbanism. 
- Afişare. 
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